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Európai Könyvtár (TEL)Európai Könyvtár (TEL)

•• Az Európai Könyvtár (The European Az Európai Könyvtár (The European 
Library): 48 ország nemzeti könyvtára 20 Library): 48 ország nemzeti könyvtára 20 
nyelven nyelven 

•• Mintegy 150 millió könyvtári egységMintegy 150 millió könyvtári egység

•• Digitalizált, digitális és bibliográfiai Digitalizált, digitális és bibliográfiai 
tartalmak gyűjteménye (közös katalógus)tartalmak gyűjteménye (közös katalógus)

•• Virtuális kiállításokVirtuális kiállítások

•• Honlap: Honlap: 
http://www.theeuropeanlibrary.orghttp://www.theeuropeanlibrary.org
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Európai Könyvtár Európai Könyvtár 

•• Dokumentumtípusok széles választéka Dokumentumtípusok széles választéka 
(audiovizuális anyagok, könyvek, (audiovizuális anyagok, könyvek, 
folyóiratok, térképek, plakátok stb.)folyóiratok, térképek, plakátok stb.)

•• Közös kiindulópontból felfedezni Európa Közös kiindulópontból felfedezni Európa 
kulturális kincseitkulturális kincseit

•• A szolgáltatást nonprofit szervezet A szolgáltatást nonprofit szervezet 
működteti 32 teljes jogú és 16 társult működteti 32 teljes jogú és 16 társult 
taggal. A TEL Iroda székhelye Hágataggal. A TEL Iroda székhelye Hága
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TELPlusTELPlus

•• Fő célFő cél

–– Elhárítani az akadályokat az elől, hogy az Elhárítani az akadályokat az elől, hogy az 
Európai Könyvtár átalakulhasson egy Európai Európai Könyvtár átalakulhasson egy Európai 
Digitális KönyvtárráDigitális Könyvtárrá

•• RésztvevőkRésztvevők

–– 26 nemzeti könyvtár26 nemzeti könyvtár

•• HonlapHonlap
http://www.theeuropeanlibrary.org/telplushttp://www.theeuropeanlibrary.org/telplus
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TEL PlusTEL Plus

Az Európai Digitális Könyvtár előkészítése:Az Európai Digitális Könyvtár előkészítése:

•• 20 millió oldal digitalizálása 2007 és 2009 között20 millió oldal digitalizálása 2007 és 2009 között

•• A feldolgozott anyag kereshetővé tétele és A feldolgozott anyag kereshetővé tétele és 
többnyelvű visszakeresése új keresőmotorraltöbbnyelvű visszakeresése új keresőmotorral

•• Külső webes szolgáltatások integrálása a TEL Külső webes szolgáltatások integrálása a TEL 
keresőfelületébekeresőfelületébe

•• TEL integrálása külső szolgáltatásokbaTEL integrálása külső szolgáltatásokba

•• TEL személyre szabásaTEL személyre szabása
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EUROPEANAEUROPEANA--EurópaiEurópai Digitális Digitális 
Könyvtár 2008 novemberétőlKönyvtár 2008 novemberétől

•• Az európai digitalizált és digitális kultúra Az európai digitalizált és digitális kultúra 
tartalomszolgáltató portáljatartalomszolgáltató portálja

•• Honlap: Honlap: http://www.europeana.euhttp://www.europeana.eu

•• Könyvtári, levéltári, múzeumi forrásokKönyvtári, levéltári, múzeumi források

•• Térben időben,tematikában szabadon, Térben időben,tematikában szabadon, 
dokumentumtípusoktól is független keresés, dokumentumtípusoktól is független keresés, 
böngészésböngészés

•• Külső online erőforrások integrálásaKülső online erőforrások integrálása

•• Web 2.0 szociális web funkciókWeb 2.0 szociális web funkciók
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EuropeanaEuropeana

•• Lássuk hogyan fog kinézni a gyakorlatban!Lássuk hogyan fog kinézni a gyakorlatban!

•• Bemutató: Bemutató: 
http://www.europeana.eu/europeana_dehttp://www.europeana.eu/europeana_de
mo/welcome.phpmo/welcome.php


